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نظرية فرويد النفسانية وأثرها فى هدم شخصية اإلنسان من منظور إسالمي  
The Concept of Psychoanalysis of Freud and its Fatal Flaws 
in Construction of Humanity from an Islamic Perspective 

  حممد زبري عباسي 
Abstract 

The well-known pcychologest of 20th century Sigmond Freud brought Psychology a very 
new and modern trend that was known later as a Freudian Psychoanalysis. The 
Fruedian perceptions regarding psychoanalysis were totally unfamiliar to Qur’an 
guidance. He disregarded whatever Qur’an says about the transitive and tormentor 
psycho diseases. Meanwhile, the frame of Qur’an psychology leads to morlas and great 
manners. The following paper attempts these issues modifying the areas of problems in 
Fruedian psychoanalysis. 
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 :مقدمة
( وحتوَّل من الطب نفسه إىل الطب النفسي وأوجد 1856-1939) Sigmund Freudمنذ أن جاء سغمند فروید 

ابت علم النفس  ." أصبح قبلة علماء النفس، والسيما النفسانيني املادینيPsychoanalysisنظریة "التحليل النفسي 
علم النفس الفرویدي  أوقعوخاصة "التحليل النفسي" مناط الرتهات البشریة املوغلة يف الظلمات بعضها فوق بعض، و 

ميكن املخلفات غري اجملدیة، بل  مستنقع جاء هبا القرآن الكرمي والسنة النبویة الشریفة يف اإلضاءات اإلنسانية اليت
إن "التحليل النفسي الفرویدي" قد أیَّدت اإلابحيَة الشيوعيَة، وهذه اإلابحية حتحَْسبح أعظم  من غري املبالغة القول

من خطراً على اإلنسانية، قال فروید يف حزم وأتكيد: "إن اإلنسان ال حيقق ذاته بغري اإلشباع اجلنسي، وكل قيد یقي ِّده 
ٌر لطاقات اإلنسان" خح دین، أو   . 1لحق، أو جمتمع، أو تقاليَد إمنا هو قيد ابطل غري مشروع، وهو يف الوقت نفسه مدم ِّ

إطالق الغرائز اليت دعت إليها الشيوعية وفَ ْلَسَفها فروید قد یؤدي إىل هدم احلصون اخللقية، واهنيار القواعد املستقيمة، 
إلسالمية. فالنظریة النفسانية الفرویدیة يف احلقيقة مؤیدة للنتيجة احلتمية اليت یقوم والقضاء على القيم الدینية؛ ا

الصهاینة إبشاعتها يف اجملتمعات اإلنسانية منذ فرتة طویلة، فقد جاء يف "اخلطر اليهودي ب حرحوتحوكحوالتِّ ححَكماءِّ 
 . 2ان، فتسهل سيطرتنا على العامل" صحْهي حْوَن" ما نصه: "جيب علينا أن نعمل على اهنيار األخالق يف كل مك

 كراملالكيد و  التحليل النفسي قد ترجع إىل أسس إن القراءات مبختلف منظوراهتا تؤكد القارئ املعاصر أن جذور
فروید يف "التحليل النفسي"  إمنا جاء به ، نعم،النفسي وقصور فحواه ما تدل أخريا على نقصان مسلك فروید بثاخلو 

ال یعين هذا واخللقية والفنية والصوفية واألسریة واجلماعية وغريها طاملا یرجع إىل الغریزة اجلنسية، و  عن اآلداب الدینية
    مألهتا األحقاد والضغائن. إال نظرةإال القضاء على اإلميان وقداسته، وأال ینظر اإلنسان حنو الشيء أاي كان ذلك 

 :اإلنسان والبىن اإلنسانية
یركز "التحليل النفسي" على الناحية اجلسمية والعقلية يف اإلنسان، وحيسبه دیناميا حركيا داخليا لعوامل نفسية 

 وفسيولوجية تحَكي ِّفحه مع رغباته وأهوائه وميوله. 
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ء الغریزة نظریة فروید ستظل تعر ِّي اإلنسان من ذََكٍر أو أنثى، حىت ال یبقى يف نظرمها شيء مقدس، فيصري مَهُّهحما إروا
 نبش جذورها من األصل؛ اهلياكل اآلتية. و اجلنسية، ومن احملقق إن إطالق الغریزة البشریة من عقاهلا تعين اهنيار األخالق 

  اإلنسانية –اإلنسان 

 اجملتمع وقيوده 

 املذهب؛ الدین؛ اإلسالم وقواعده وأصوله 

 اخللق واألخالق؛ اآلداب 

واالجتماعية، ولكن إطالق احلریة اجلنسية قد زاد اجملتمَع خباال  ،والعصبية ،سيةفاإلنسانية تقوم على دعائم اخللق النف
على خبال، ومأل حياة الناس ابلعحَقد النفسية، واالهنيارات العصبية، وَجرَّهم إىل الكوارث االجتماعية. شرع "التحليل 

عن طریق اإلفساد اخللقي واإلفشاء  النفسي" يف الواقع حياول أن یصل إىل السلطان املطلق على إنسانية اإلنسان
 ، وداع صوب ضعفها وتشتتها وتناحرها وتناقضها.الكرميةاجلنسي، وهذا األمر بتمامه قاض على اخللق 

 :Freudian Psychoanalysisالتحليل النفسي الفرويدي 
 أو علة جسدیة، الحظ أثناء العالج أن معظم املرضى ليس لدیهم مرض جسماين وقدكان فروید يف الواقع طبيبا، 

موطن املرض هو العقل اإلنساين أو الذهن اإلنساين، مث رأى  فاستنتج من خالل هذا فكرة أن ومع ذلك هم مرضى،
، وألن Unconscious، والالشعور Subconsciousحتت الشعور  ،Consciousأنه حيتوي ثالثة عناصر رئيسة؛ الشعور 

 عور فيتغلب أخريا على الشعور منه.اجلزء الكبري من الذهن قد حيتوي على الالش
 العقل الواعي، وهذا ميثل اجلزء الكبري من "األان"، وهذا اجلزء هو املسئول عن التعامل مع اخلربات الواقعية. :األول: منطقة الشعور

ویسمى مبا قبل الشعور أیضا: ما ال یكون يف مستوى الوعي أو الشعور، ولكن ميكن  الثاين: منطقة حتت الشعور:
 .اسرتجاع املعلومات بشيء من اجلهد

اجلزء األعمق من العقل، وهذا اجلزء مهم جدا يف نظر فروید، إنه مركز اخلربات  الثالث: منطقة الالشعور:
ترتبط مبركبات أودیبية مرتبطة بغریزيت اجلنس والعدوان. وليس  واالنفعاالت املؤملة، وبه ختزن األحداث املاضية واليت

 اليت ركات اجلنسية واألهواء املكبوتةاألحداث واحمل علىاملراد ابألحداث كل ما حيدث يف حياة اإلنسان بل إنه حيتوي 
یدعي أنه من أصحاهبا  ال یقبلها اإلنسان ليس ألنه ال یقصدها بل ألن مقادیر اجملتمع الذي یعيشه ومعایري اخللق اليت

 ى.شخصية اإلنسان بطریقة أو أبخر تؤثر يف بناء  قد ن تلك األحداثعذلك، وهذه االنفعاالت الناجتة بال تسمح له 
رغبات الطفولة الالشعوریة، إذا عاش الطفل  تلبية رأى فروید وأتباعه من علماء النفس أن الشخصية تتمزق إذا مل تتم

ذة یقع يف االضطراب والتوتر والكبت بعد أن یكرب، فاألحداث املاضية يف الطفولة تؤثر يف هذه احلالة املتوترة والشا
 .  Anxiety disorderهدم بناء الشخصية ومنه حيدث مرض 

Hypochondriasis  یعين ذلك أن املصاب به حيسب نفسه مریضا، وإن كان صحيح اجلسم والعقل، یبحث عن عالج
ومن یعرتف له أنه مصاب ابملرض أاي كان  يف دعوى املرض یصبح عدوا له، واقع، من ال یصدقهمرضه وإن مل یكن مریضا يف ال

 سيزولأو رض املزال  لقد ذلك یعتربه صدیقا محيما لنفسه، إنه یذهب إىل الطبيب سائال عن مرضه، إذا طمأنه الطبيب قائال:
ا متضي أايمه ولياليه يف شعور أسود، وهذا النوع من یبحث عن طبيب آخر، وهكذو فال یذهب إليه اثنية  عما قریب أو بعيد،

يف طرف الالشعور  –ال یقبلها اجملتمع مما  –حدوث الصراع ونفاد الصرب على وفاء الرغبات العارمة  نتيجةاحلالة واملرض حيدث 
ن أجل الصراع الناشئ ، والدافع الرئيس لذلك الصراع هو الغریزة اجلنسية، وكذلك حيدث هذا النوع من املرض مIdوالالذات 

 .Socio principles 3من الغریزة اجلنسية بني فوق األان وأصول اجملتمع 
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 : Hysteriaاهلسرتاي 
موضع تكوین اجلنني ووعاؤه يف البطن  –ما یدل على معىن الرحم  Hysteroمأخوذة من الكلمة اليواننية  Hysteriaكلمة 

– Uterus  وغريه من الفالسفة، والسبب األساسي حلدوث مرض اهلسرتاي هو املفسدة العضلية يف الرحم "حيث  عند أبقراط
. وقد كان یقال يف القرون الوسطى إن سبب هذا 4كانت الفكرة الشائعة آنذاك أن مرض اهلسترياي یصيب النساء فقط" 

من أجل الغول، من أصابه ذاك املرض یقال  املرض ليس الفساد والعطب واالضطراب واخللل يف الرحم بل إمنا ینشأ ذلك
 عنه: تلونت الشياطني له يف صور شىت وغالته، أي: ضللته وأهلكته وذهبت بعقله من بِّكره. 

أما فروید فلم یقبل هذا وذاك، إنه رأى أن املصاب هبذا املرض ليس من أجل اخللل والتلف يف الرحم وكذلك ليس من 
كبت األهواء والرغبات الناشئة من الغریزة اجلنسية يف   بسببنه قد أصيب بذلك أجل غوایة الغول والشيطان، بل إ

رميه تلك الرغبات يف وحدة "الالشعور"، وتسمى هذه  بسببا هباملصاب  على الطفولة، فتسطري تلك احلالة النفسية
يف الطمع  –من جدید  –وليَة ، كأنه یقوم إبخفائها عن عينيه كيال تثري رغبَته الطفRepression 5السيطرة ابالستبطان 

مثة حيدث نوع من الضجيج الالواعي يف كياانته  واألمل والرجاء فيما یقرب حصوله لدیه ابلقوة والطغيان ضد اجملتمع،
 .6ملا كان یدور  Defense reactionأو رد فعل ما یؤدي يف األخري إىل ظهور اهلسرتاي بصفته مدافعا 

عرَّف احملللون النفسيون "اهلسرتاي" قائلني: إنه "اضطراب یتميز بتحول الصراع النفسي إىل صورة اضطراابت بدنية، 
. رأى فروید: إن اهلسرتاي حاصل الصراع بني 7دون أن تكون هناك علل عضویة ميكن أن تسبب هذه االضطراابت" 

 .8وتسمى تلك احلالة ب  "الكبت اجلزئي"  الذات العليا وبعض النزغات اجلنسية اليت ترفضها الذات،

 :Prejudice and Discriminationالتعصب والتمييز الطائفي 

ملاذا حيدث هذا املرض؟ رأى فروید أن السبب الرئيس لنشوء هذا املرض هو األحداث املاضویة اليت مر هبا الطفل، 
 ، وهذه احلالة تتزود بفرط اإلحساس    9ج الرتبية األبویة وهذا املرض ینمو يف الفرد أثناء الرتبية عند الوالدین، إنه نتا 

فإن التحليل النفسي بصفته عالجا لألمراض العقلية والذهنية ترجع برمتها إىل اجلزء املوسوم ب  "الالشعور" من الدماغ، 
 comlexity  sexوعقدة اجلنس وغریزته aggression comlexityومن مث قرر فروید أن حمركات االضطهاد والعدائية 
 ودوافعهما سببان رئيسان لألمراض العقلية والدماغية.

 :عناصر الشخصية الفرويدية
 إن "الالشعور" أو "الالواعي" يف نظریة فروید التحليلية على ثالث وحدات:

 .Idتسمَّى ب  "الالذات"  الوحدة األوىل:
 Egoتسمَّى ب  "األان"  الوحدة الثانية:
 Superegoتسمَّى ب  "فوق األان"  الوحدة الثالثة:

 وهذه األبنية الثالثة ترتبط مبستوايت الوعي.
 Pleasureأو "اهلو" تعين القوَة اليت تعمل وتنمو يف الطفل حتت سلطة أصول الرغبة يف الشيء  Id"الالذات"  األوىل:

Principleموح والرغبة اجلنسية وما إىل ذلك، ، ومن العناصر اليت تشملها هذه القوة هي اجلوع والعطش واإلقدام والط
 إنه یرى أن الطفل ینال كل ما یعجبه على أساس قاعدة اللذة.

إنه بناء حيكمه مبدأ جلب اللذة ونفي األمل دون الوعي ابلعواقب، وهو یولد مع الشخص منذ فرتة حياته األوىل 
 وحيوي مجيع الغرائز والدوافع الفطریة وأمهها غریزة اجلنس والعدوان.
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نه یعطي القوة النفسية لإلنسان، فيدفعه إما حنو البقاء وإما حنو املوت حيث یبذل الطفل كل طاقاته النفسانية إ
Psychic energy. 

هنا عالقة وثيقة ووائم اتم بني وحدة "اهلو" ومنطقة "الالشعور"، اهلو خيضع ملبدأ اللذة وحده، ولتحقيق اللذات 
 ني اجملتمع وقيم اإلنسانية ونظمها وحاجات اآلخرین. والشهوات والرغبات دون مراعاة قوان

تعين أن الطفل حينما یكرب فينمو فيه "األان"، هذه القوة تعمل وتنمو يف الطفل حتت سلطة  Ego"األان" الثانية: 
ناسب وضعه اآلن املرحلة أن طریقة "الالذات" ال ت، یتعلم الطفل يف هذه Reality Principleأصول احلقيقة والواقع 

 ذلك بكل سهولة، فيعلَّم إذن كيف ینال ما یرغب فيه.بإلمتام الرغبات، ألن اجملتمع الذي یعيشه لعله ال یسمح له 
إنه بناء حيكمه مبدأ الواقع واجلزء أو البناء الشعوري، وبه آليات الدوافع الالشعوریة، إنه یعمل على حتقيق مطالب 

حيل دفاعية تضمن السالمة الذاتية وجتنب األمل يف ظل ظروف اجملتمع الواقعي، فهو خيدم "اهلو" وأتجيلها وحتویرها يف 
 اهلو وحياول تلبية حاجاته بطریقة مرضية ال تسبب األمل.

 ملاذا "األان"؟ 
 تحقيق اللذة بعمليتني:بیقوم "اهلو" 

 العملية املنعكسة اليت تعين رد فعل طبيعي، إهنا تقوم خبفض التوتر مباشرة. .1

العملية املبدئية اليت تعين إزاحة التوتر بتكوین صورة ملوضوع ما، إهنا تقوم إبزالة التوتر عن طریق األحالم مثال،  .2
 . 10وهذه ال تكون جمدیة يف مجيع احلاالت، ومن هنا یتكون النظام الثاين للشخصية وهو "األان" 

ما تسمح به الظروف االجتماعية والواقعية، "فهو إن "األان" یضبط طاقة "اهلو"، ویوجهها إىل إشباع حاجاته بقدر 
 . 11یؤجل مبدأ اللذة مؤقتا؛ ألنه يف هنایة األمر هو املخدوم، ومن مث یتم خفض التوتر" 

أو "األان األعلى" هذه القوة تعل ِّم الطفل كيف یعيش يف البيئة، كيف یتعامل مع  Superego"فوق األان"  :ةالثالث
ناحية الشرعية، ماذا یوجب عليه الدین، وماذا یوجب عليه قانون الدولة والوطن، هذه القوة اآلخرین، ماذا عليه من ال

 من قبل الوالدین يف السنوات اخلمسة األوىل.   Reward and Punishmentتنمو حتت سلطة اجلزاء والعقاب 
 مثة جزءان رئيسان ل  "فوق األان": 

 Ego-ideal  reward األان املثايل .1

 Conscience  punishmentالضمري  .2
إن "األان األعلى" یقع يف الطرف املقابل للهو، أي: إنه مييل إىل معارضته وخباصة دفعاته ذات الطابع اجلنسي، أو 
العدواين اليت تقابل ابلرفض واإلدانة من اجملتمع وهو ال أيمر إال ابخلري فهو ميثل القيم التقليدیة للمجتمع من داخل 

 . 12نفس الشخصية" 
فال یكتمل بناء الشخصية إال من تلك النظم الثالثة األساسية، أما العالقة فيما بينها فإهنا عالقة صراع بني اهلو وبني 
األان األعلى، أي: بني اخلري والشر، وهذا الصراع حيدث يف نطاق الالشعور، ومن هنا أتيت مهمة األان يف التوفيق بني 

 .13هاتني القوتني يف الشخصية 
 :احلياة الطفولية أساس البنية الشخصيةبداية 

اعتىن فروید ابلسنوات األوىل من احلياة، ألن اإلنسان مير مبراحل عدیدة فيها، إنه مسى هذه املرحلة ب  "مراحل نفسانية 
 ، ألن األحداث والوقائع تؤثر يف بناء حياة الطفل القادمة إجيااب وسلبا.Psycho-Sexual Stagesجنسانية 
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هذه السنوات األوىل من أشد الفرتات حسما يف توجيه سلوك اإلنسان إجيااب أو سلبا يف املستقبل طيلة  إنه یرى أن
عمره، "حيث تتكون استجاابته ومشاعره وتوتراته وتتكون طریقة نظرته لألشياء واسرتاتيجية مواقفه يف احلياة، ویتكون 

سة اليت تظل حتكم فيما بعد منظومة رموزه واستجاابته ما هو أعمق من ذلك جتذرا يف داخله وهو تلك املناطق احلسا
 صارتالعاطفية والوجدانية، فإذا ما عاىن شيئا من احلرمان يف هذه الطفولة الباكرة، أو لقي بعض التجارب القاسية 

مبدعا أو هي املشكلة ألهم مالمح طریقته يف السلوك ويف التصور ويف بناء الرموز، فإذا ما كان هذا اإلنسان فيما بعد 
 . 14شاعرا أصبح حمكوما جبملة جتاربه الطفولية تلك، وأصبحت هي اليت متثل اجلذر األساسي إلبداعه..." 

وافقه من اإلطباء والنفسيني  من ة كلها أشد استغرااب ومنطقا، قلإن أمر فروید يف حتدید هذه الفرتة لبناء احلياة القادم
قيق يف ذلك إنه أسس هذه الفرتة الطفولية احملصورة يف السنوات أصدقاؤه، والسبب احل حوله فضان وقدوغريهم 

اخلمسة األوىل املعدودة بعد املولد على الرغبة والعداوة، وهااتن اخلصلتان مها اللتان ال تربران قوله يف حتدید هذه الفرتة 
 فضال عن تثبيت موقفه جتاه احلياة املأمولة واملستقلية. 

نه بىن حمور احلياة األوىل على اإلبداع والشاعر، لو أراد أحد أن یكون مستقبله مبهورا، وأن یعد من ذوي أوفوق ذلك 
العقول وأن تكون لدیه إنسانية انبضة فالبد أن یكون ذلك إما أدیبا أو شاعرا، ألنه لوال یكون أحدمها ليكون مریضا 

 نفسانيا يف نظر فروید. 
حينما ینظر إىل نفسه من منظور فروید: هل هو إنسان حي أو عود ايبس هش؟ هل فاإلنسان املعاصر یسأل نفسه 

 لدیه عقل أو افتقده حلظة جتاوزه الفرتة الفرویدیة؟ هل جحنَّ أو مازال صاحب عقل ووعي؟ وهكذا دواليك.

 :Psychodynamic Model/Approachesمنهج النفسي احلركي 

النفس، هذا املنهج یلقي ضوءا كافيا على معاجلة شخصية اإلنسان، إنه  وضع فروید حجر األساس هلذا املنهج يف علم
اإلنسان؛ خرباته، وجتاربه، وشعوره حنو الصواب واخلطأ، واألحداث اليت مرت به مث یقام التحليل  يیوجب دراسة ماض

 بعد استيعاب دراسة املاضي.
یرى فروید أن الطفل إذا مل ی حَربَّ يف السنوات اخلمسة  هذا املنهج یتعلق ابلعوامل الالشعوریة النامية يف شخصية الفرد.

األوىل على هنج صحيح ومل حتحَلَّ مشكالته كما كان جيب فهذا الطفل بعد أن یكرب یصري مریضا نفسانيا أو عقالنيا 
 حيث ال یستقيم توازن عقله.

 :اإلنسان حيوان
اكتشف أن "اللبيدو" قد ال یتجه دوما حنو اآلخرین بل بىن فروید أساس احلركة النفسية على "اللبيدو" يف اإلنسان، و 

قد یرتد إىل الذات فيغرق الفرد يف حب نفسه، وهذا ما یسمى ابلنرجسية أو یقطع األذى واألمل بنفسه للحصول على 
، وقد حيصل على هذا اإلشباع إبیذاء الناس وإیالمهم، masochismeاإلشباع اجلنسي، وهذا ما یسمى ابملازوخية 

 . sadisme "15ا ما یسمى ابلسادسية وهذ
ففي كل حال یكون اإلنسان حریصا؛ شدید التمسك مبا برغب فيه، وطماعا؛ شدید الرغبة يف االستحواذ على 

 الشيء الذي یطمع فيه. 
 :اجلرمية

نظریة احلركية املعصية؟ لو وضع يف االعتبار ما قاله فروید حيال ن اإلنسان؟ ملاذا یرتكب اإلنسان ملاذا تصدر اجلرمية م
النفسانية لفهم أن احملرض األساسي للجرمية يف اإلنسان یكون يف "الالشعور"، فاحملرك إىل اجلرمية ليس شعوراي، إنه 
یكون الشعوراي، فكأنه یقصد العصيان بطریقة الشعوریة، انتشاء اجلرمية واملعصية يف الرجل العادي ميوت من خالل 
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هم على اقرتاف اجلرمية معاشهم رضحي –وهم من قبيلة اإلنسان الصاحل  – والطاغني تفعيل نظام "األان"، لكن العاصني
 اجلماعي، ووضعهم اجلماعي والعوامل اليت ورثوها. 

 غريزات احلب واملوت:
األمر الذي حيث اإلنسان وحيرضه على العمل یسمَّى ابلدافع؛ الباعث، أو السبب، أو احملرك، ما یقوم به كل إنسان 

وراءه أحد من األسباب، لومل یكن ذاك السبب ملا قام به أبدا، مثة سببان رئيسان يف ضوء نظریة فروید  ليل هنار
 النفسانية یبعثان يف اإلنسان الرغبة يف الشيء فيأخذه أو الرغبة عن الشيء فيهجره.

أقوى هذه الدوافع هو الدافع  إن عامل النفس حمكوم ابلعناصر الفعالة النشطة اليت ميكن أن تسمَّى ابلعقد والدوافع. إن
اجلنسي، إنه یعمل بطریقة نشطة منذ حلظة امليالد، ومسى فروید هذا النوع من الدوافع ابلغریزة اجلنسية؛ "اللبيدو" 
الناشئة من "عقدة أودیب" عند الذكر و"عقدة الكرتا" عند األنثى. َعَدَل فروید مؤخرا عن اعتبار "اللبيدو" أبنه الطاقة 

 ليت توجه سلوك اإلنسان، إىل الفرضيتني األخریني؛ اإلیروس والتناتوس.الوحيدة ا
إهنا غریزة احلب أو احلياة، كل إنسان حيب احلياة، إنه یتمثل العمل احلركي لكونه ابعثا على  Erosاإلیروس  -1

 القوة النفسية البقاء واحلياة، إهنا جتعله یشعر ابلضرورات اليت حيتاج إليها اإلنسان عادة لبقائه، إهنا تعطيه
psychic energy  "ومسَّى فروید هذه القوة ب  "اللبيدوLibido هذا النوع من الغرائز ميثل "احلاجات النفسية .

  .  16البيولوجية اليت تتيح للفرد االستمرار يف حياته، واحملافظة على بقاء نوعه" 

یعرتفان بوحدة "الالشعور" ویوافقان فروید  Adler Arcksonوإدلر اركسن  Carl Jungنرى من زمالء فروید كارل ینج 
 يف ذلك، ولكنهما خيالفانه يف االعتماد الكلي على اللبيدو بصفته دافعا أساسيا لألمراض العقلية كلها.

إهنا غریزة املوت والفناء والتخریب، كل إنسان ميوت ویفىن، ال ميكن اهلروب من ذلك،  Tanatosالتناتوس  -2
والباعث هلذه القوة يف اإلنسان هو الغضب والنفور والكره وغريها من األمور. هذا النوع من الغرائز متثل الرغبات 

 .17املختلفة اليت تدفع الفرد حنو العدوان والتدمري والتهدمي 

على الرغبات واألهواء غري  متكن اإلنسان من التغلب ن یغالب بعضهما اآلخر، إذا تغلبت القوة األوىلهااتن القوات
الالئقة واالضطراابت وحالة التوتر واإلجحاف يف وحدة "الالشعور"، أي: إنه ینسى تلك األحداث اليت جعلته يف 

دث التوتر فيه عندما ال یكون التوازن بني تينك مأزق أو أخذته إىل أزمة خلقية أو نفسانية أو جمتمعية، وأحياان حي
، مثال إذا كان اإلنسان Ego Defense Mechanismخيتار طریقة آلية األان الدافع  هذه األزمة القوتني، وللخروج من

 .فإنه یدافع عن نفسه بتخوین اآلخر خائنا
و القيام ابلشيء وقيود اجملتمع املانعة من یعيش إنسان فروید بني القوتني املتعارضتني؛ الغریزة اجلنسية الدافعة حن -3

، إنه یرتىب يف كنف reactiveالقيام بذلك، وحسب هذه النظریة الفرویدیة مضى اإلنسان خملوقا فاعال ومتفاعال 
 . 18هذه الفاعلية والتفاعل فينمو رویدا رویدا يف إضاءته 

تؤدي إىل كل ما یشتهيه  واليت وة )الرغبة( يف البقاء،رأى فروید أن اإلنسان یوَلد على هاتني القوتني املتحاربتني؛ ق
قل أو العو كل ما یقوم اإلنسان ببنائه،   واليت تدعو إىل تدمري وهدم القلب، واألخرى هي قوة )الرغبة( يف املوت،

 توفيق بينهما. الذهن یبقى دوما يف حالة 
 الرغبة يف املوت     اإلنسان البقاءالرغبة يف 



  2018یونيو_ینایر نظرية فرويد النفسانية وأثرها فى هدم شخصية اإلنسان من منظور إسالمي 1،العدد9پشاوراسالميكس: اجمللد

 

135 

 

هذان السببان یبعثان اإلنسان على القيام مبا یرغب فيه أو النفور عما یرغب عنه، واملولود یولد عليهما، ومن مث رتََّب 
؛ إحدامها: ال یقبل اإلنسان أثر اجملتمع حسحن ذلك أم ساء، واألخرى: هذه الفرضية النتيجتني احلامستنيفروید على 

ه .تقع املسئولية على أكتاف الوالدین، إن أ  صاب الولد فلهما، وإن أخطأ فعليهما ألهنما أول من رابَّ

رأى فروید أن الفن واألدب حممل جتليات للظواهر النفسية حيث جعل موطن الالوعي والالشعور أو احلياة  -4
 . 19الباطنية خمزان خلفيا للعوامل الفعالة يف السلوك، ويف اإلبداع، ويف اإلنتاج 

 :Dreamالرؤاي 
 عن یعجزو ماما ابلغا ابحلحلم والرؤاي واملنام، ورأى أن األحالم تعكس األمنيات اليت یتمناها اإلنسان اهتم فروید اهت

 نيلها، وتعكس كذلك دوافع وحوافز وبواعث فاقدة الوعي والشعور )الالواعية والالشعوریة(. 
افذة اليت یطل منها الالشعور على تفسري األحالم ابعتبارها الن –يف الدرجة األوىل  –كان اهتمام فروید "منصبا 

 . 20الطریقة اليت تعرب هبا الشخصية عن ذاهتا وتلتف حول قوانني الكبت واملنع االجتماعيني"  اوابعتباره
 :من الرؤاي إىل األدب واإلبداع

ذلك اعترب فروید األدب والفن "تعبريا عن الالوعي الفردي وجملى تظهر فيه تفاعالت الذات، وصراعاهتا الداخلية، و 
عندما حدد خصائص احللم مبجموعة من األوصاف، يف مقدمتها: التكثيف.. واإلزاحة.. والرمز، مبعىن أن احللم یعمد 
إىل الظواهر املبسوطة فيوجزها إبسقاط تفاصيلها الكثرية، ویكثفها بطریقة ابلغة، مث یقوم بنقلها من جمال حسي إىل 

وسرعان ما أدرك "فروید" وتالميذه أن هذه القوانني ذاهتا املتمثلة  جمال حسي آخر، ویستخدم يف ذلك رموزا متعددة،
 .21يف التكثيف واإلزاحة والرمز، هي اليت حتكم أیضا طبيعة األعمال الفنية واألدبية على وجه اخلصوص" 

 :Theory of Personalityنظرية الشخصية 

فروید نظریة الشخصية، كان فروید يف  كيف ینمو اإلنسان؟ كيف تنمو شخصية اإلنسان؟ لإلجابة عن ذلك قدم
بيد أهنم حيسبون أنفسهم  غري مصاب بشيء وصحتهم جيدة الواقع طبيبا، فرأى أثناء عالج مرضاه أن بعضهم

فابتكر طریقة جدیدة للعالج وهي  Abnormal Psychologyوهذا األمر دفعه حنو دراسة نفسانية الشواذ  مرضى،
ن یعاجل الذین أصيبوا ابهلسترياي عن طریق التنومي اإلحيائي أو املغناطيسي طریقة التحليل النفسي بعد أن كا

Hypnotism .وهي الطریقة اليت تعلمها يف فرنسا 
 املكون من العناصر املتمازجة من الشعور والالشعور.  behaviorإن معرفة الشخصية اإلنسانية منوطة ابلسلوك 

 خصية:مثة أمور ثالثة تقوم عليها نظریة فروید الش
 Structure of personalityبناء الشخصية  .1

  Development of personalityمنو الشخصية .2

 Dynamics of personalityدینامية )حركية( الشخصية  .3

هذه األمور كلها تعود إىل مبدأ اللذة الفرویدیة، فال حيرك اإلنساَن إال الرغبة يف اللذة وجتنب اآلالم "ألن السلوك یرجع 
ىل حالة من التوتر املؤمل، وهذه التوترات: یرى أهنا فطریة، وميكن أن یكون هلا ارتباط مبثريات عدة خالل يف أساسه إ

عملية التعلم، وهذه اللذة:  یرى أهنا نزعة فطریة لدى اإلنسان وحتدد األسلوب الذي ميكن به خفض ثوراته النفسية، 
 . 22ه یكبت فيما یسمى عنده: ابلالشعور" ولذا فإن أي سلوك من شأنه أن یزید من حدة التوتر، فإن



  2018یونيو_ینایر نظرية فرويد النفسانية وأثرها فى هدم شخصية اإلنسان من منظور إسالمي 1،العدد9پشاوراسالميكس: اجمللد

 

136 

 

تكبت يف أعماق النفس وتصري ففالالشعور مكوَّن من القوى والدوافع اليت ال تنسجم مع الشخصية الشعوریة الواعية، 
حبيسَتها فتضي ِّق عليها وتقهرها. ومن هنا تكون الشخصية يف رأي فروید نتيجة منتجات الشعور والالشعور ما جتعل 

 حدَّها ویقوم ابالضطهاد حنو نفسه واآلخرین معا.لطة تجاوز يف الساإلنسان ی
 :نظرة اإلسالم إىل اإلنسان

حاجيات الفرد االجتماعية واالقتصادیة والسياسية واملادیة والثقافية والروحية والوطنية والدولية، إنه یقدم  ليباإلسالم ی
 .نظرات واضحة املعامل جتاه دور اإلنسان اإلجيايب والسليب

"إن الشخصية اإلنسانية تتكون من عناصر ثالثة: اجلسم والعقل والروح، وهي يف جمموعها: قائمة بذاهتا، وميتنع 
فصلها، فمادة اجلسم: غري جوهر العقل، وحقيقة الروح شيء آخر غري هذا أو ذاك، وهي مع ذلك مجيعا تتكون منها 

 الشخصية اإلنسانية.
وحدة متكاملة، یتكون منها شخصية اإلنسان، وهلذا ال ميكن فهم الشخصية ودراستها إال ابلنظر ؛ إن هذه العناصر ممتزجة

 . 23جلميع عناصرها، فالشخصية اإلنسانية يف تصور اإلسالم تتألف من عناصر ثالثة، وهي: اجلسم والعقل والروح" 
یعيش اإلنسان سعادة املعاش والرخاء من خالل تفعيل العناصر الثالثة لتحقيق املطالب واملقاصد اليت خلقه هللا تعاىل 

 –من أجلها، ویقوم أبداء املسئولية اليت أنيطت به فتظهر شخصيته على صورة تربز فيها مساته وخصائصه، "فاإلنسان 
، فهو یشارك احليوان من هذه الناحية، وهذا العنصر یهيئ للشخصية یليب نوازعه الفطریة وشهواته –من خالل جسمه 

اإلنسانية احملافظة على ذاهتا ونوعها، ولكن متيزها ابلعقل كان مبثابة معني هلا على حتقيق تلك النوازع والشهوات أبقرب 
ن یوصل الشخصية اإلنسانية الطرق وأسهلها، زايدة على أنه یعينها يف الرقي احليوي، أما فائدته العظمى: فتكمن يف أ

ْمَع 24إىل حقائق الكون الكربى"  ًئا َوَجَعَل َلكحْم السَّ . قال تعاىل: ﴿َواَّللَّح َأْخَرَجكحْم مِّْن بحطحونِّ أحمََّهاتِّكحْم اَل تَ ْعَلمحوَن َشي ْ
 .25َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِّدَة َلَعلَّكحْم َتْشكحرحوَن﴾ 
سائر احليواانت، ومن مث تنحط أهداف حياة اإلنسان السامية وتذهب مثل  نسانومن منظور نظرات فروید النفسية اإل

جمرد السري وراء امللذات والشهوات وحتقيقها أبیة طریقة دون مراعاة القيم  يالشخصية اإلنسانية وتصبح غایة بقاء اإلنسان ه
عحوَن َوأَيْكحلحوَن َكَما أَتْكحلح اأْلَنْ َعامح َوالنَّارح َمث ًْوى هَلحْم﴾ . قال تعاىل: ﴿َوالَّذِّیَن َكَفرحوا یَ َتَمت َّ 26اإلنسانية واألصول املنطقية 

27 . 
نَساَن مِّْن نحْطَفٍة أَْمشَ  تَلِّيهِّ إن اإلنسان كائن مكلَّف مبا له طاقة، وحياته كلها ابتالء واختبار، قال تعاىل: ﴿إِّانَّ َخَلْقَنا اإْلِّ اٍج نَ ب ْ

الكائنات لإلنسان الذي خلقه ليبلوه أیهم أحسن عمال، جعله رب  –جل وعال  –. خلق هللا 28َفَجَعْلَناهح مسِّيًعا َبصِّريًا﴾ 
 العاملني من أكرم اخللق يف األرض، وهذه الكرامة  اليت قررها اإلسالم للشخصية اإلنسانية ذات شعب ثالث:

 ْن الطَّي َِّباتِّ ، قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبينِّ آَدَم َومحََ حباه هللا هبا عصمة ومحایة ْلَناهحْم يفِّ اْلبَ ر ِّ َواْلَبْحرِّ َوَرَزق َْناهحْم مِّ
ياًل﴾   .  29َوَفضَّْلَناهحْم َعَلى َكثِّرٍي ممَِّّْن َخَلْقَنا تَ ْفضِّ

  ﴾30عزة وأنفة ومشوخ وسيادة تتغذى من عقيدته، قال تعاىل: ﴿َوَّللَِِّّّ اْلعِّزَّةح َولَِّرسحولِّهِّ َولِّْلمحْؤمِّنِّنَي . 

 31دارة یستوجبها بعمله وسريته، قال تعاىل: ﴿َولِّكحلٍ  َدَرَجاٌت ممَِّّا َعمِّلحوا﴾ استحقاق وج . 

 یعتز اإلنسان ابنتسابه إىل هللا سبحانه وتعاىل، إنه أيىب الذل واهلوان والضياع والفراغ.
 :موقف اإلسالم من العالقة بني اجلنسني؛ الذكر واألنثى

ني؛ الذكر واألنثى حقيقة عظمى، ﴿سحْبَحاَن الَّذِّي َخَلَق اأْلَْزَواَج كحلََّها ممَِّّا إن القرآن الكرمي جعل العالقة بني اجلنس
ْم َوممَِّّا اَل یَ ْعَلمحوَن﴾  هِّ ْن أَنفحسِّ . منطَلقا من هذه اآلیة الكرمية أخذ املسلمون یدینون أبن العالقة 32ت حْنبِّتح اأْلَْرضح َومِّ
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ليست غایة يف  الكائنات احلية مجيعها نسان وحده، وإمنا هي تشملال تقتصر على اإل واليت بني اجلنسني جلسمانيةا
ق هذه الغایة كان البد من أن تواكب هذه العالقَة يحقتذاهتا، وإمنا هي وسيلة إىل غایة كربى من غاايت احلياة، ول

 إنطائفة من املشاعر، ويف طليعتها الشوق والرغبة إىل اجلنس اآلخر وانبساط النفس إلقباله، وانقباضها إلعراضه. 
 واحلدیث. "حياته يف راسخة وغریزة اإلنسان كيان يف أصيلة حقيقة أهنا على اجلنسني بني الصلة إىل ینظر اإلسالم
 والطيب، النساء الدنيا من إيل حبب: "یقول عليه وسالمه هللا صلوات فالرسول احلقيقة؛ هذه بتقریر طافح الشریف

   " .الصالة يف عيين قرة( وجعلت) وجعل
  هذه الغریزة مطلوب، فال جيوز االحنراف عن الفطرة السليمة، واإلیغال يف إشباع الشهوات العارمة.  إشباعاالعتدال يف و 

فاالتصال املشروع ابملرأة من سنن الرسول عليه الصالة والسالم حيث روى البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك 
رضي هللا عنه قال: "جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم یسألون عن عبادة النيب عليه الصالة 

حْوا َكأَن َّهحْم تَ َقالُّْوه ا أحْخربِّ  ا فقالحوا:والسالم فلمَّ
 وأین حنن من النيب صلى هللا عليه وسلم ؟...
 وقد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر.

 مث قال أحدهم: أما أان فأصلي الليل أبدا.
 وقال آخر: أان أصوم الدهر، وال أفطر.

 وقال آخر: أان اعتزل النساء فال اتزوج أبدا.
 أنتم قلتم كذا... وكذا؟...فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: "أ

 أما وهللا إين ألخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء... 
 . 33فمن رغب عن سنيت فليس مين" 

 ولإلسالم غاايت واضحة من اتصال اجلنس ابجلنس اآلخر:
ْر األوىل: قال تعاىل: ﴿نَِّساؤحكحْم َحْرٌث َلكحْم فَْأتحوا َحْرَثكح  كحْم َوات َّقحوا اَّللََّ َواْعَلمحوا أَنَّكحْم محاَلقحوهح َوَبش ِّ َنفحسِّ ئ ْتحْم َوَقد ِّمحوا ألِّ ْم َأىنَّ شِّ

اين بني الرجل واملرأة إمنا هو بقاء النوع، م. ففي هذه اآلیة إشارة واضحة إىل أن الغرض الرئيس من االتصال اجلس34اْلمحْؤمِّنِّنَي﴾ 
 لَبْذرِّ ا.خ... اباثر. ألن النساء قد شحب ِّْهَن ابحلرث، وال أييت أوان حصاد األرض إال بعد أن ت حْزرََع وذلك عن طریق التوالد والتك

َنكحْم َمَودَّ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ كحْم أَْزَواًجا لَِّتْسكحنحوا إِّلَي ْ ْن أَنفحسِّ ْن آاَيتِّهِّ َأْن َخَلَق َلكحْم مِّ  َنتي ِّ . فاآلیة ب َ 35ًة َوَرمْحًَة﴾ الثانية: قال ﴿َومِّ
السكينةح اليت یناهلا اإلنسان من خالل العالقة الزوجية، فالزواج حير ِّره من إسار الشهوات اجلائرة  الغایة من الزواج وهي

والنوازع املكبوتة والرغبات العارمة. فالزوجية تبلغ الكمال من خالل تفعيل التواد والرتاحم. وهذه العواطف هي اليت 
ل ِّها وحترميها، واتفاقها مع الفطرة أو خلق هللاح اإلنساَن عليها، و  إمنا حيحَْكمح عليها "من خالل صالحها وفسادها، وحِّ

احنرافها عنها. فإذا كانت ترمي إىل اإلخالل ببنية اجملتمع، وإضاعة األنساب اليت یعمل اإلسالم على صيانتها... 
رواء الشهوات ابملاء احلرام فهي حمرمة وتتعدى على حقوق اآلخرین اليت أمر هللا أن حتفظ... وتستهدف العبث وإ

مرفوضة. أما إذا كانت هتدف إىل االرتباط الطاهر النقي بني ركيزيت احلياة الذكر واألنثى فهي سليمة مباحة، وحریة 
 .  36مكفولة متاحة"  -تبعا لذلك  -التعبري عنها 

ة ابنة شعيب عليه السالم مع موسى عليه السالم، األمر إن احرتام املشاعر النقية مطلوب، وهذا ما ميكن أن یالَحظ يف قص
أعجبت الفتاة برجولة موسى عليه الصالة والسالم ومروءته وعفته، فاستجاشت مشاعرها حنوه، ومتنت أن یكون فارس 

 أحالمها... أورد القرآن الكرمي هذه القصة على أهنا أمر طبيعي فطري ميثل سنة من سنن هللا يف خلقه. 
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 على أن تكرب العالقة اجلنسية يف إضاءة القانون اإلهلي، وتتفيأ ظاللَه الوارفة لئال یتسرب إليها الفسوق والعصيان.یصر اإلسالم 
 تقتضي اإلنسانية من اإلنسان أن یسري مسري النظافة والنقاء، وجمرى إحالل الطيبات وحترمي اخلبائث.  

 :النفس

هم للروح والقلب واجلسم املكون من العقل والتمييز واإلحساس استعملت هذه الكلمة عند علماء املسلمني وفالسفت
، حينما أييت اإلنسان إىل الدنيا فيقوم تباعا ملسري احلياة أهواَءه بقوة 37والغرائز وما إىل ذلك من مكوَّانت غري عضویة 

 النفس؛ الروح، واملعىن األخري هو أوفق االختيار، فالنفس ههنا على ثالثة ضروب:
مئنة، وهي اليت أنعم هللا هبا على األنبياء والشهداء والصاحلني، قال تعاىل عن أولئك: ﴿اَي أَی َّت حَها النفس املط .1

﴾ يًَّة. فَاْدخحلِّي يفِّ عَِّبادِّي. َواْدخحلِّي َجنَّيتِّ َيًة َمْرضِّ عِّي إِّىَل َرب ِّكِّ َراضِّ  الن َّْفسح اْلمحْطَمئِّنَّةح. اْرجِّ
38.

 

لن َّْفسِّ اللَّوَّاَمةِّ﴾ النفس اللوامة، قال هللا تعاىل: ﴿َواَل  .2 مح ابِّ . "والنفس اللوامة قد تكون هي النفس اليت تندم 39 أحْقسِّ
. وهذا املعىن القرآين للنفس اللوامة یؤكد إرادة االختيار اليت جتعل اإلنسان مسئوال 40على ما فات وتلوم عليه" 

 .يف النهایة عن كل صغرية وكبرية، ویقوده حنو اخلري فاخلري

َم َريب ِّ إِّنَّ َريب ِّ َغفحورٌ النفس األم .3 لسُّوءِّ إِّالَّ َما َرحِّ ي إِّنَّ الن َّْفَس أَلَمَّاَرٌة ابِّ يٌم﴾ ارة، قال تعاىل: ﴿َوَما أحبَ ر ِّئح نَ ْفسِّ  .41 َرحِّ

 :الشهوة الغضبية
سان اإلن على تشري إىل أن الغضب ليس إال حالة تطرأ عدیدة من السنة النبویة الشریفة مثة إرشادات قرآنية وكلمات

بني احلني واآلخر، وميكن جتنب تلك احلاالت السيئة املؤملة ابختيار أمر أو آخر، قال تعاىل: ﴿َواْلَكاظِّمِّنَي اْلَغْيَظ 
نِّنَي﴾  تال كظَم الغيض و سن، . وصف هللا جل وعال من یكظم الغيظ ابحمل42َواْلَعافِّنَي َعْن النَّاسِّ َواَّللَّح حيحِّبُّ اْلمحْحسِّ

فتقدمي األول على اآلخر یؤكد أن كتمان الغيظ، وحبس الكحظوم واإلمساك على ما يف النفس ليس العفوح عن الناس، 
من الصعاب اليت ال ميكن التغلب عليها. إنه یرد على تصور أتبيد الشر الكامن يف طينة اإلنسان، وكذلك یقضي 

 قبل األثر مطلقا. على ما جاء به التحليل النفسي عن ثبات الفرد القائم على املاضي الذي ال ی
 :ة الغضبية النفسيةعالج الشهو 

جاء القرآن الكرمي مبصطلح "الكظم" مقابل املصطلح النفسي؛ "الكبت" الذي لقي إقبال الفرویدیني، ال یقبل اإلسالم 
أساسا السيطرة املطلقة لالشعور مث یقضي بطریقة هنائية على تصور "الكبت" وهو یعين لدیهم "أبن اإلنسان مغلوب على 

. أما الكظم فال یعين هذه احلتمية العمياء، بل إهنا تكشف عن تصور "القدرة 43أمره، وأن احلتمية النفسية هي قدره احملتوم" 
على اإلمساك ابهليجان النفسي من غضب وثورة وأذى، وصاحبه یكون يف موقف اختيار. فحينما یكظم غيظه خيتار 

 .44." األفضل واألصلح. وهنا یكون فعل الكظم واقعا عن وعي الفرد وليس انشئا عن الكبت النفسي ا.خ.

  عن معاذ بن جبل قال استبَّ رجالن عند النيب صلى هللا عليه وسلم فغضب أحدمها غضبا شدیدا حىت خيل إيَلَّ أن"
عنه ما جيده من الغضب،  أنفه یتمزغ من شدة غضبه، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب

أعوذ بك من الشيطان الرجيم، قال فجعل معاذ أيمره فأىب وحمَِّك وجعل  فقال ما هي اي رسول هللا قال یقول اللهم إين
 . 45یزداد غضبا" 
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  وجاء يف احلدیث اآلخر املروي عن سهل بن معاذ عن أبيه "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من كظم
ه هللا من احلور العني ما غيظا وهو قادر على أن ینفذه دعاه هللا عزوجل على رؤوس اخلالئق یوم القيامة حىت خيري 

 . 46شاء" 
 الغضب، واإلنسان الذي یغضب یقدر على كظم   ميكن ، بلد على أن الغضب ليس من اجملبوالتفاحلدث شاه

ذلك، وهذا ما جيعل التحليل النفسي الفرویدي مردودا على أعقابه، وكما جاء يف احلدیث اآلخر عن "الصرعة" 
 .47رجال، إهنا تعين الرجل "الذي ميلك نفَسه عند الغضب" أبهنا ال تعين أبدا ما ال یصرعه ال

  الغضب من الكبائر ألنه من الوسائل اليت تؤدي إىل محى  اإلسالم یعد نإواألمر ال یقف عن هذا احلد، بل
من أغضبه فإنه إما أن حيسده احلقد واحلسد والبغضاء والعداوة، ألن من ال یستطيع أن یصب جام غضبه على 

فاألول خمتتمه حقد وحسد، واآلخر منتهاه ظلم وعداون،  ه،آخر یكون حتتیغضب على  أن وإما وحيقد عليه،
 . 48وهذا ما یوقعه يف هالك عظيم ،  كلتا احلالتني یقرتف الكبريةويف

  فالغضب من نزغات الشيطان، واالستعاذة ابهلل من ذلك سبب لزوال هذه املفسدة، وقال النيب صلى هللا عليه
ضب من الشيطان، والشيطان من النار والنار ميكن إطفاؤها ابملاء، إذا غضب أحد منكم فليتوضأ" وسلم "إن الغ

49  . 

  عن أيب ذر قال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال لنا "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه
 . 50الغضب وإال فليضطجع" 

 وسلم "إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار  عن جدي عطية قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
 .51وإمنا تطفأ النار ابملاء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ" 

  :أهو من  هأاثر غضب الذيرأى بعضهم أن من یغضب على أمر ینبغي أن حياسب نفَسه يف ذلك، وليسأل نفسه
إذا غضبت على أحد يف الدنيا فماذا  يسأل نفسه:لعند هللا أم من غريه؟ من الطبع، إنه من أمر هللا جل وعال. و 

 ؟ أفعل لو غضب ريب علي یوم الساعة

  حينما یرواده الغضب فليهجر املكان الذي هو فيه ولينطلق حنو مكان آخر، وإن أصابته نزغات احلسد واحلقد
من أحد فليذهب إليه ویلتق معه وإن عاانه ذاك األمر وشق عليه، فليصرب على اللقاء معه بني الفينة واألخرى 

 .    52وهذا األمر جيعله حيب من یكرهه 
 :اطع والتدابر التحاسد والتباغض والتق

عن قتادة، عن أنس، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا، وكونوا، عباد هللا! 
.  فالتدابر: املعاداة وقيل: املقاطعة ألن كل واحد یويل صاحبه دبره واحلسد متين زوال النعمة وهو حرام. 53إخوااًن" 

التعامل والتعاشر معاملة اإلخوة ومعاشرهتم يف املودة والرفق والشفقة واملالطفة والتعاون  ینص هذا احلدیث النبوي على
يف اخلري. ويف هذه اخلصال املنهية عنها هني عن األهواء املضلة املوجبة للتباغض. ويف ذلك رد واضح على االنفصال 

الذي یعيشه، بني اإلنسان واجملتمع الوطين بني اإلنسان وما یصحبه من العادات والتقاليد، بني اإلنسان وجمتمعه 
والدويل يف العصر الراهن. وهذا احلقيقة ال خيفى على الناظر فيها خافية أن من یتحاسد أو یتباغض أو یتدابر أو 
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یتقاطع یؤدي ذلك إىل الشحناء والعداوة، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم "تعرض األعمال يف كل یوم مخيس واثنني، 
 عزوجل يف ذلك اليوم لكل امرئ ال یشرك ابهلل شيئا، إال امرأ كانت بينه وبني أخيه شحناء، فيقال اركوا فيغفر هللا

 .54هذین حىت یصطلحا، اركوا هذین حىت یصطلحا" 
 :الرؤاي

 على ثالثة ضروب:  اإن الرؤاي من حيث من یراه

 األوىل: الرؤاي الصاحلة أو الصادقة
 الثانية: رؤاي حتزین

 رؤاي مما حيد ِّث اإلنسانح نفَسه أو أضغاث أحالم الثالثة:
عن أيب هریرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املسلم تكذب، وأصدقكم رؤاي 
أصدقكم حدیثا، ورؤاي املسلم جزء من مخس وأربعني جزءا من النبوة، والرؤاي ثالث: فالرؤاي الصاحلة بشرى من هللا، 

، وال حيدث هبا الناس" و  رؤاي حتزین من الشيطان، ورؤاي مما حيد ِّث املرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما یكره، فليقم فليصل ِّ
 .56. ويف روایة: "رؤاي الرجل الصاحل جزء من ستة وأربعني جزءا من النبوة" 55

الفاعلة يف ختليص الفرد من التوتر تبني هذا احلدیث الشریف آداب هذه الثالثة من الرؤى، ما قاله فروید عن الرؤیة ی
واالنقباض والتأمل والضيق إهنا أضغاث أحالم خمتلفة متداخلة ومضطربة یصعب أتویلها وتفسريها لكوهنا خمدرة 
ابلتخاليط واألابطيل ما ال یصح عقال وال شرعا. إذ كانت الرؤى الفرویدیة سيئة احلال فكيف ميكن بناء عالج 

 شيء اخلامل الساقط، ما ال نباهة له وال فاعلية له أصال.اإلنسان ذي العقل على ال
 فعلى ضربني: اأما الرؤاي من حيث فحواه

 : الرؤاياألول
 : احللمخراآل

قال أبو قتادة: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم یقول: "الرؤاي من هللا، واحللم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم 
. ويف روایة: "فليبصق عن یساره، 57، وليتعوذ ابهلل من شرها، فإهنا لن تضره" حلما یكرهه فلينفث عن یساره ثالاث

 . 59. ويف روایة أخرى: "وليتحول عن جنبه الذي كان عليه" 58حني یهب من نومه، ثالث مرات" 

يطان، فمن وعن أيب قتادة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: "الرؤاي الصاحلة من هللا، والرؤاي السوء من الش
رأى رؤاي فكره منها شيئا فلينفث عن یساره، وليتعوذ ابهلل من الشيطان، ال تضره، وال خيرب هبا أحدا، فإن رأى رؤاي 

 . 60حسنة فليبشر، وال خيرب إال من حيب" 

 :احلل الوحيد للعالج النفسي هو الدين؛ اإلسالم
ج النفسي ومل تثبت جدواه وفعاليته، ألنه ینظر إىل تبني مما تقدم أن طریق التحليل النفسي عاجز أبسره عن العال

ْساَلمح﴾ وحمددةاإلنسان املریض من زاویة معينة  ، واحلل الوحيد هو الدین؛ اإلسالم، قال تعاىل: ﴿إِّنَّ الد ِّیَن عِّْنَد اَّللَِّّ اإْلِّ
الصف من ی حَعدُّ فيلسوف أمریكي و  وهو . ومن علماء النفس الذین اندوا أبمهية الدین كعالج نفسي: وليم جيمس،61

الربامجاتية، إنه قال: "إن أعظم عالج للقلق، وال شك هو: اإلميان".. وقال: "اإلميان من القوى اليت  األول من رحو اد
البد من توافرها ملعاونة املرء على العيش وفقدها نذیر ابلعجز عن معاانة احلياة".. وقال أیضا: "إن أمواج احمليط 

ة املتقلبة ال تعكر قط هدوء القاع العيمق وال تقلق أمنه، وكذلك املرء الذي عمق إميانه ابهلل، خليق أبال تعكر املصطخب
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طمأنيته التقلبات السطحية املؤقتة، فالرجل املتدین حقا عصي على القلق، حمتفظ أبدا ابتزانه، مستعد دائما ملواجهة 
 . 62به األايم من صروف"  أتيت ما عسى أن

كارل جوستاف یونج: "استشارين خالل األعوام الثالثني املاضية أشخاص من خمتلف شعوب العامل املتحضرة، وقال  
أي اخلامسة  –وعاجلت مئات من املرضى، فلم أجد مشكلة واحدة من مشكالت أولئك الذین بلغوا منتصف العمر 

م على تعاليم الدین... ویصح القول أبن كل ال ترجع يف أساسها إىل افتقادهم اإلميان، وخروجه –والثالثني وحنوها 
واحد من هؤالء املرضى وقع فریسة املرض؛ ألنه حرم سكينة النفس اليت جيلبها الدین... ومل یربأ واحد من هؤالء 

 .63املرضى إال حني استعاد إميانه واستعان أبوامر الدین ونواهيه على مواجهة احلياة" 
للنوازع البشریة اليت تصيب اإلنسان بني احلني واآلخر، وقد یستدل هبا على  تناول القرآن الكرمي حلوال مستقيمة

 ونقاوة النفس من الشبهات املثريةإمكانية إزالة تلك احلاالت السيئة وجتنب اآلالم الرهيبة ابختيار طریقة صفاء الروح 
لصَّرْبِّ َوالصَّاَلةِّ إِّنَّ اَّللََّ َمَع الصَّابِّرِّیَن. َواَل تَ قحولحوا لَِّمْن الشيطانية، قال تعاىل: ﴿اَي أَی َُّها الَّذِّیَن آَمنحوا اْسَتعِّينحو والنزغات  ا ابِّ

ْن اخْلَْوفِّ وَ  لحَونَّكحْم بَِّشْيٍء مِّ ْن اأْلَْمَوالِّ ی حْقَتلح يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلكِّْن اَل َتْشعحرحوَن. َولَنَ ب ْ اجْلحوعِّ َونَ ْقٍص مِّ
يَبٌة قَالحوا إِّانَّ َّللَِِّّّ َوإِّانَّ إِّلَْيهِّ رَ َواأْلَنفح  ْر الصَّابِّرِّیَن. الَّذِّیَن إَِّذا َأَصابَ ت ْهحْم محصِّ ْم َصَلَواٌت مِّْن سِّ َوالثََّمرَاتِّ َوَبش ِّ عحوَن. أحْولَئَِّك َعَلْيهِّ اجِّ

ىل التعلق ابهلل عز وجل وتعلمه طرق جتنب . هذه اآلايت تدعو اإلنسان إ64َرهب ِِّّْم َوَرمْحٌَة َوأحْولَئَِّك هحْم اْلمحْهَتدحوَن﴾ 
 دسائس الشيطان وأالعيبه ووساوسه، وطرق التغلب على كوامن الضعف؛ األهواء والرغائب والشهوات.  

 ::البعيدة عن العقل والطبع السليم نظرات فرويد
تسيري احلياة ركز فروید وأصحابه يف نظریة "التحليل النفسي" على طاقة "اللبيدو" أي: غریزة اجلنس يف  -1

 العادیة، وهذا مما ال یقبله العقل واملنطق.
 الغریزة اجلنسية هي األساس لكثري مما یدور يف عقل اإلنسان وقلبه، مث خيطط ملا ی حْقدِّمح عليه على حسابه. -2
د  إنه رأى أن احملركات األساسية اثنتني؛ احلياة واملوت، وهذا مما ال یطابق معظم علماء النفس الذي جاءوا بعد -3

 .65كبري من تلك احملركات 
 ليس اإلنسان وحدة متكاملة، إنه عبارة عن بناءات متصارعة ومتضاربة ومشتتة. -4
 إن اإلنسان یعيش دائما يف التشاؤم لكونه شهوانيا وعدوانيا، فال یستحق التفاؤل. -5
 من یغضب فمجبول عليه، وال ميكن تغيريه أبدا. -6
لتفاؤل، وال حيق لإلنسان أن یتفاءل لكونه غري جمبول على فعل من فيه خري فأبدي وهذا شاذ، ألنه من ابب ا -7

 اخلري وغري مطبوع عليه، ومن فيه شر فأبدي. 
كثريا من الناس ال ینسون تلك األحداث اليت أدهتم يف احلياة األوىل أو املاضي حنو مواجهة املشكالت  -8

 واألزمات، وهنا ختسر عملية التحليل النفسي جدواها.
، ويف هذه املراحل یستغل اإلنسان أعضاء معينة ید مير اإلنسان مبراحل نفسية وجنسية عدیدةحسب نظریة فرو  -9

 حيظى بسعادة من خالل استخدامها حنو:  من جسمه لتفریغ هذه الشحنات اجلنسية والنفسية مما جيعله
شهرا(. تبدأ هذه املرحلة عقيب ميالد الطفل، وهي  18إىل  12)یكون ما بني  Oral stageاملرحلة الفمية  (1

مرحلة أوىل عند فروید حيث یقوم الطفل فيها ابالمتصاص واألكل والقضم إلشباع غریزته اجلنسية، إنه انر 
. sensualشهوته، وعملية االمتصاص كما تعطي القوة العضویة للطفل تعطيه كذلك القوة النفسية اجلنسية 

 . 66حصول اللذة لدیه  رأى فروید أن الطفل سرعان ما یتعلم أن التجویف الفمي مركز
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سنوات(. حينما یدخل الطفل هذه  3إىل  –شهرا  18إىل  12)یكون ما بني  Anal stageاملرحلة الشرجية  (2
التناسلية، یتعلم املرحلة ویكاد أن یدخل السنة الثالثة من عمره ینتقل فيها موطن لذته من فمه إىل األعضاء 

بيت اخلأل. "إن جتمع فضالت الطعام عند الطفل تسبب األمل والتوتر يف  Toilet trainingالطفل فيها 
 .  67أمعائه، والشعور بعدم الراحة، وإبخراج هذه الفضالت: یزول عنه مصدر القلق ویشعر ابلراحة واللذة" 

سنوات(. وهذه املرحلة تكون مرحلة األسریة  6إىل سنوات  3)یكون ما بني  Phalic stageاملرحلة القصيبة  (3
 Electraويف اإلانث عقدة الكرتا  Odipus complexالرومانتيكية، ففيها حتدث يف الذكور عقدة أدویب 

complex  ما تنتج هذا النوع من املشكالت واألزمات اليت تؤثر ابلقوة العقلية والذهنية، مث تؤثر هذه
لعقل والذهن يف النفس، فتحدث األزمة النفسية من خالل تداخل فاعلية التمازج الرتابطية بني املشكلة وا

غري املرئي بني العضالت العقلية، ومن مث یرغب الطفل يف األم وینظر إىل الوالد نظرة عدوانية، وترغب 
  الطفلة يف الوالد وتنظر إىل األم نظرة عدوانية.

 خلحلحق وتدمري الشرف والقضاء على الكرامة. اسي بني األبوین واألوالد، وهذا هتدمي وهنا حتل النظریة الفرویدیة حمل الرابط اجلن
فليس مما یعقل ما جاء به فروید عن اشتداد النضال اجلنسي، وقال: إن الطفل یرى أابه منافسا له يف حب أمه على 

ا قضيبه، ولكن سرعان ما یشعر أساس العقدة األودیبية، ویتخيل أنه یقوم مع أمه ببعض األفعال اليت یستخدم فيه
 .   68ابلصدمة حينما یهدد ابخلصاء إما من قبل والده أو من قبل أمه 

أكثر تعقيدا، وتتوحد معه بقوة؛ ألنه  –على أساس تطور العقدة الكرتیة لدیها  –وترى الطفلة عالقاهتا مع أبيها 
. "أما والدهتا فال 69ميتلك عضوا حتسده عليه، مما جيعلها تستعيض عنه ابلرغبة يف احلصول على طفل ذكر من األب 

وجودها بغري العضو الذكري، ویستمر هذا احلسد معها فرتة حتظى مبثل تلك العالقة؛ ألهنا تعتربها هي السبب يف 
 . 70طویلة، ويف وقت املراهقة تكون أكثر متردا على األم" 

 .Latancy stage 71مرحلة الكمون  (1

 . Genital stage 72املرحلة التناسلية  (2

 فاملراحل الثالثة األوىل تنتج التنظيم النهائي للشخصية.
واألزمة واملشكلة العقلية والذهنية وغريها سوف تزول عند تصيدها عرب حتليل  رأى فروید أن التوتر واالضطراب -11

؟ وضع فروید طرقا عدیدة الستئصال املرض عند املریض  الالشعور لدى املریض. مث كيف حيحَلَّلح الالشعورح
 وقال: ميكن حتليله من خالل تفعيل ما یلي:

 Analysis of dreamحتليل املنام 1.

الالشعوریة، فريى يف املنام ما ال یعجبه أو ال -نسان عندما ینام فتضعف قوته الشعوریة، فتغالبها القوةأن اإل درأى فروی
یطابق حياته اليومية، فيقع بعد استيقاظه من النوم يف فخ االضطراب الذي كان یرتبص به يف "الالشعور" فيتصيده 

 احلزن وأتخذه الكآبة ویغلبه الشجون وغريها.
وهذا یطلق على اجلزء الذي یراه اإلنسان. واآلخر:  manifest contentأحدمها: اجلزء املرئي واملنام عنده على ضربني؛ 

وهذا یطلق على اجلزء الذي ال یراه اإلنسان. وحسب نظره إىل هذین اجلزئني من  Latent contentاجلزء غري املرئي 
 .  manifest contentفة يف اجلزء املرئي املنام تظهر الرغبات احلبيسة يف الالشعور مغل

 Free associationاحلرية يف التعبري 2.

 أن یقول املصاب به دون ذعر أو خوف كل ما یشاء وحيلو له، وأن یعرب عما دار ویدور يف ضمريه خريا كان أو شرا.
1) Analysis of transference 
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2) Analysis of resistance 
اث اليت حدثت يف احلياة األوىل، أو يف الطفولة، بيد أنه من احملقق أن یهتم يف التحليل النفسي ابألحد -11

األحداث الكثرية حتدث يف احلياة بني اليوم واآلخر مبختلف مراحلها، وكل مرحلة من احلياة ذات أمهية ابلغة 
 .القصوى، فليس من ابب اإلنصاف أن یقال عن أحداث الطفولة أهنا سبب األمراض الالحقة طوال احلياة

 وكذلك تصبح احلياة عند فروید جامدة واثبتة، ال تقبل أي إصالح وال ميكن أن ینفَّذ فيه شيء ما. -12
 رفض فروید الواقع وأثره يف بناء احلياة. وهذا غري صحيح. -13
رفض فروید أثر املشكالت غري اجلنسية يف زعزعة احلياة، وال یصح اقتصار احلياة على الوقائع اجلنسية، لعل مثة   -14

 ن املسائل واملشكالت اليت ال عالقة هلا ابجلنس ومع ذلك إهنا ترتك على احلياة أثرا ذا َسْوٍء. كثريا م
إن األدب أو اإلبداع يف نظر فروید ليس أكثر من تصویر الالشعور. وهذا قضاء على الغاايت العليا من  -15

 األدب وأخواته.
ألهواء حىت تظهر يف األحالم أو يف األعمال إن منطقة الالشعور والالواعي تكبت فيها النزوات والرغبات وا -16

األدبية. قرر التحليل النفسي أن الرغبات املكبوتة املبنية على الغریزة اجلنسية ال تظهر عند اإلنسان إال يف 
حلمه أو يف إبداعه. من ال حيلم أو ال یبدع فيبقى مریضا طوال العمر. وهذه النتيجة ال تعكس إال إحباط 

 قع.العقل وسقوط الوا
يف نظر فروید یتحول اإلنسان العادي عند اإلبداع أو اإلنتاج إىل اإلنسان العصايب أقرب إىل اجلنون والسيما  -17

حلظة العملية اإلبداعية، وبعد الفراغ منها یصبح إنساان عاداي، ألن األدیب واملبدع یستطيع "ختطي عتبة 
واتته بوسائله الفنية اخلاصة وهو بعد ذلك، الالشعور، واإلفالت من رقابة األان األعلى حمققا رغباته ومكب

 .73إنسان عادي سوى" 
القضاء على العقيدة والتوكل والتقدیر، ما حدث وحيدث البد للعبد االرتضاءح به، أمر املرء ابلتوكل والرضا  -18

صيبة وزاد اهلم وطال منطلقا من ذلك، إن كربت امل 74ابلقدر، قال تعاىل: ﴿َوَعَلى اَّللَِّّ فَ ْليَ تَ وَكَّْل اْلمحْؤمِّنحوَن﴾ 
الغم فال یتغلب ذلك على حالة القلب وهو مأوى احلياة اإلنسانية، وال یصيبه من اليأس وعدم األمل 
والقنوط. ال یدبر اإلنسان إلنقاذ نفسه من األزمة النفسية ما یثري غضب هللا تعاىل وسخطه، إنه یعتقد أن هللا 

 حول وال قوة إال به، فال یقرتف أبمر یكون له من جراء وحده الذي أييت ابحلسنات ویذهب ابلسيئات، وال
. وهذا األمر ال یعين أبدا عدم القيام ابلتدبري والتخطيط، البد من توكل یتجاوب مع تدبري، ومن 75غضبه 

 تدبري یتجاوب مع التوكل. 
القرآن الكرمي، قال  مث إذا صار األمر للغایة إليه سبحانه وتعاىل فيتوكل عليه ویدعو له، وهذا ما أشار إليه -19

َا آاَتكحْم﴾   . 76تعاىل: ﴿لَِّكْياَل أَتَْسْوا َعَلى َما فَاَتكحْم َواَل تَ ْفَرححوا مبِّ
رأى فروید أن اإلنسان جمبول على الشهوة البهيمية اليت تدفعه حنو اللذة واملتعة، أصبح اإلنسان هبيمة يف نظره  -21

سلب اإلنسان تیدیة عته اجملبول عليها، وهذه القاعدة الفرو حيث ال یقبل أي تغيري يف سلوكه املفطور عليه وطبي
يف نفسه لقبول اخلري أو الشر، والقرآن یرفض هذه الفكرة الشاذة أبسرها قائال: ﴿َونَ ْفٍس َوَما  الصالح الكامن

اَها. َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها﴾  ، وشتان ما بني مغزى 77َسوَّاَها. فََأهْلََمَها فحجحوَرَها َوتَ ْقَواَهان. َقْد أَف َْلَح َمْن زَكَّ
 ي.الكالم اإلهلي وشطحات الفكر الفروید

نظرة فروید النفسانية تنبش جذور األمل والرجاء من أقصاها، وجتعل اإلنسان يف قعر الشدة واهلم والقنوط واخليبة إىل  -21
األبد، ألنه رأى النفس مسئوال وحيدا عن املطامع واملفاسد وبراثن الشرور، والقرآن الكرمي یرفض هذه النزعة البشریة 

ي نَ ْفًعا َواَل َضرًّا إِّالَّ َما َشاَء اَّللَّح﴾ السوداء بتمامها قائال: ﴿قحْل اَل أَ  . فالرضا بقدر هللا سبحانه وتعاىل 78ْملِّكح لِّنَ ْفسِّ
أمر عقائدي، إنه یعصم اإلنسان من االحنراف والضالل والشطط واالنشقاق والكبت واإلسراف واهلوى والدنس 

 والدمار.  والطمع واحلسد وغريها من اآلفات واآلفات اليت تدفعه إىل االهنيار
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 :النتائج
 رأى علماء النفس أن نظریة فروید ال ميكن إثباهتا أبدلة علمية مقنعة. -1
عنصري اجلنسانية وردود العقل؛ اليأس واالضطراب وعدم األمل يف بناء دور الفرد. واهتم هبما  عن تعبري إنه -2

 أكثر من الالزم.
اليت أصيب هبا بعض املرضى فحسب، وليس  ما جاء به فروید مبين على دراسة علل الدماغ والذهن والعقل -3

 هلا أساس علمي.
 ، فرماها عحْرَض احلائط.النبيلةفرق التحليل النفسي بني األدب ومراميه  -4
أصبح األدب ونقده يف نظر فروید وأتباعه "جمرد هامش موضح ملنظور علمي یرتبط بدراسة النفس اإلنسانية  -5

 .79االت اليت توصف أبهنا شاذة" بتجلياهتا املخلتفة وجمرد شاهد على بعض احل
ال یركز التحليل النفسي على تصویر األدب برمته، ما یتناول منه إنه ال ميثل إال نسبة ضئيلة تتعلق بدراسة  -6

 .80نفسية األدیب 
ال یوجد بني العامل النفسي واألدب التزام، أي: ليس من احلقيق أنه كلما حتقق العامل النفسي أنتج عمال  -7

حاالت وكحاالت الكبت.. كحلاالت التوتر الداخلي الشدید..  أدبيا، مبعىن "أن آالف من الناس یتعرضون 
 .81العصاب ا.خ.. لكن عددا قليال منهم هم الذین یبدعون أعماال أدبية" 

من املستحيل تطبيق املنهج النفسي املؤسَّس على التحليل النفسي الفرویدي على النص القرآين، وكشف  -8
أدبيته املعجزة ونصيته البالغة، ألن التحليل النفسي یعتمد على حتليل هویة األدیب أو صاحب النص من 

مشاعره املكبوتة يف عامل خالل عمله األديب أو الفين، و"ميثل ابلضرورة شخصية مبدعه، ویعرب بصدق عن 
 .  82الالشعور، وال تلبث هذه املكبواتت تسيطر بقوة على شعوره حىت خيرج هذا العمل إىل الوجود ا.خ.. 

إن الفنان يف نظر فروید عصايب حيمي نفسه من اجلنون عن طریق اإلبداع واإلنتاج، أما الشاعر فإنه حامل  -9
 . 83 متوقع ینشر أوهامه فيعطيها بذلك دعما اجتماعيا غري

إنه یعاجل األدیب واملبدع واإلنسان معاجلة "إكلينيكية" أو "عيادیة" ألن األساس الذي انطلق منه فروید هو  -11
 أساس طيب يف الطرف األول، وجتریدي فرضي ختميين يف الطرف اآلخر.

اإلطالق على جعل األدب واإلبداع من احللم، وشتان ما بني احللم واألدب! ألن احلامل ال سيطرة له على  -11
 حلمه فضال عن القيام ابإلبداع احلي.    

جعل فروید وأتباعه "الكبت" مبعث النشاط البشري لكونه عملية مستمرة ال تضعف، واعتربوا "الغرائز" هي  -12
 األساس األول الذي بنوا عليه نظریتهم. إهنم ألغوا دور الدین والبيئة وأثرمها ابلشخصية.

یعيش وینمو يف الصراع املستمر بني اإلنسان والبيئة، وال ميكنه التخلص منه، إهنم  رأت مدرسة فروید أن اإلنسان -13
ألغوا إمكانية التوبة والندم، ألن احلياة النفسية حتمية عنده، فليس لإلنسان إرادة وال اختيار وال ميلك العقل الذي 

حه يف رأیه هو الدوافع والغرائز واحلاجات الق سریة. أما اإلسالم فإنه جعل اإلنسان مسئوال عن یستنري به، والذي یحَسري ِّ
َا ت حَوف َّْوَن أحجحورَكحْم یَ ْوَم اْلقِّيَاَمةِّ﴾   . 84أعماله وتصرفاته، قال تعاىل: ﴿كحلُّ نَ ْفٍس َذائَِّقةح اْلَمْوتِّ َوإِّمنَّ

إنه ألغى العقل واإلرادة واالختيار عند اإلنسان، وجعل من الالشعور مستودعا للمكبواتت من: انفعاالت  -14
 . 85وحاجات ورغبات وشهوات، وأمهل اجلانب الروحي أصال حينما جعل الغرائز والشهوات حتكم اإلنسان 
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، وقطع عالقة اإلنسان ابلدین، وأطلق عنان املادیة 86رأى فروید "أن األفكار الدینية عبارة عن أوهام"  -15
اآللية، "فليس اإلنسان يف نظرهم )فروید وأتباع مدرسته( أكثر من حيوان حتركه غرائزه اجلنسية والعدوانية" 

 . فالروح والقيم واألخالق والثقافة واحلضارة جمرد ختاليط انجتة عن حتوالت الغریزة اجلنسية. 87
ل الشذوذ مبختلف أشكاله وألوانه، ألن نظریة التحليل النفسي قائمة على "أانس ليسوا إن أفكار فروید متث -16

 .  88أسوايء، وإمنا شواذ" 
أتثر فروید يف نظره حنو حتليل النفس ابملذاهب السائدة يف القرن التاسع عشر واستعار آراءها اليت تنكر  -17

 ري السلوك اإلنساين. وجود قوة متعالية تؤثر يف العاملني، ولفقها يف مذهبه لتفس
إن الالشعور أخذه فروید من أسالفه اليهود "إذ إننا جند أحبارهم يف الرتاث الصهيوين قد عاجلوا موضوع  -18

 . 89الالشعور الذي یعترب ضربة موجهة لعقل اإلنسان وإرادته" 
، 90لقية" "إن الشخصية اإلسالمية املكتملة هي اليت تكون خالية من األمراض النفسية والعقلية واخل -19

فلإلبقاء على صفاء حياة اإلنسان ونقائها قدم اإلسالم عدة حلول لعالج االضطراابت الوظيفية واملزاجية، 
 وبناء الشخصية ووقایتها من اخلربات املؤملة أو الصدمات االنفعالية. 

حتمُّل الكوارث  إن اإلنسان إذا كان ضعيف اإلميان بربه فإنه ال یستطيع مواجهة العقبات اليت  تعرتضه، وال -21
نَساَن يفِّ َكَبٍد﴾   . وهنا حيدث له القلق واإلحباط.91اليت تصيبه، قال تعاىل: ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِّ

ال یصيب املرض اهلسرتي اإلنسان من أجل الصراع املتوتر واملضطرب بل إنه یصيبه من أجل املنقصة  -21
لذي جاء به فروید مغلَّفا يف "التحليل النفسي" والغضاضة واالهتزاز واالضطراب يف اإلميان ابهلل وحده، وا

 قائم على أسس رذیلة وأخالق سالفة:
 .اجلهل، یستقبح اجلاهل احلسن ویستحسن القبح 

   .الشهوة، وهي حتمل صاحبها على الذل وأنواع الدانءات كلها 

االعرتاف بكون خامت النبيني علم النفس وأصوله ال ميكن أن یتم دون اعتبار كتاب هللا؛ القرآن الكرمي مصدرا له، و 
صلى هللا عليه وسلم أعلم الناس بذلك حيث أرسله هللا عز وجل ملعاجلة املصاعب واملشكالت اليت تصيب النفوس 
وشفائها، ما جاء به علم النفس املعاصر إنه ليس أكثر من حلظة تراتح فيها اآلذان املصغية حنو صوت األغنية املثري، 

 ب حَرها تعود الكآبة من جدید إىل صاحب اإلصغاء وتزید حاله سوءا.حينما تتوىل اللحظة دح 
 :واملصادر اهلوامش

 

م(. حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، تقدمي، أبو احلسن الندوي، ط 1998ه /1418الدكتور/ عبد الرمحن رأفت الباشا، ) -1
 .202. دار األدب اإلسالمي للنشر والتوزیع، ص 4

 .182لبنان. ص  –. دار الكتاب العريب، بريوت 4ليفة التونسي. اخلطر اليهودي بروتوكوالت حكماء صهيون. ط حممد خ -2
، 2 ہور، اپكستان. حصہ. علمي بك هاؤس، اردو ابزار الPsychologyم(. نفسيات 2001-2000مسز شهر ابنو، ) -3

 .107-106ص 
رضي دراسة يف الشخصية بني السواء واالضطراب. دار املعرفة اجلامعية، م(. علم النفس امل2000جمدي أمحد حممد عبد هللا، ) -4

 .158األزاریطة. ص 
 .60، ص 2 ہ. حصPsychologyنفسيات  -5
 . 110-108، ص 2 ہ. حصPsychologyنفسيات  -6
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م(. الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. )سلسلة الرسائل 2006ه /1426انصر بن عبد هللا بن انصر الرتكي، ) -7
. اململكة العربية السعودیة، وزارة التعليم العايل، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عمادة البحث 1(. ط 59اجلامعية، 

 . 424العلمي.  ص 
 .425هج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. ص الشخصية ومن -8
 .193، ص 2 ہ. حصPsychologyنفسيات  -9

 .68الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. ص  -10
 .496م(. سيكولوجية الشخصية. دار النهضة العربية. ص 1978سيد حممد غنيم، ) -11
 .70الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. ص  -12
 . 313م(. علم النفس يف احلياة املعاصرة. دار املعارف. ص 1980تور/ عبد الرمحن حممد العيسوي، )الدك -13
 .60م(. مناهج النقد املعاصر. مكتبة األسرة، اهليئة املصریة العامة لكتاب. ص 1997الدكتور/ صالح فضل، ) -14
 .90. دار اآلفاق العربية القاهرة. ص 1 العريب يف القرن العشرین. ط م(. اجتاهات النقد األديب2011ه /1432إبراهيم عبد العزیز السمري، ) -15
 . 89اجتاهات النقد األديب العريب يف القرن العشرین. ص  -16
 . 53-52. دار النهضة العربية. ص 4الدكتور/ سجمند فروید، معامل التحليل النفسي. ترمجة: حممد عثمان جنايت. ط  -17
 .54، اردو ابزار الهور. ص پوڈ. جميد بك 1. ط Educational Psychologyمنائي ہعليمي نفسيات ور(. ت2011شاهد، ایس امي، ) -18
 .58م(. مناهج النقد املعاصر. مكتبة األسرة، اهليئة املصریة العامة لكتاب. ص 1997ینظر: الدكتور/ صالح فضل، ) -19
 .58مناهج النقد املعاصر. ص  -20
 .59-58مناهج النقد املعاصر. ص  -21
 .66الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. ص  -22
 .28الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. ص  -23
 .29-28الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعایتها. ص  -24
 .78النحل، اآلیة:  -25
 . 86-85بحوث العلمية، الكویت. ص. دار ال1ه (. التوازن بني الروح والعقل واجلسد. ط 1402مروان القادري، ) -26
 .12حممد، اآلیة:  -27
 .2اإلنسان، اآلیة:  -28
 .70اإلسراء، اآلیة:  -29
 .8املنافقون، اآلیة:  -30
 .132األنعام، اآلیة:  -31
 .36یس، اآلیة:  -32
وهو اجلامع املسند الصحيح  ه (. اجلامع الصحيح1422أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم ابن املغرية اجلعفي البخاري، ) -33

 .2، ص 4لبنان. ج  –. دار طوق النجاة، بريوت 1املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه. ط 
 .223البقرة، اآلیة:  -34
 .21الروم، اآلیة:  -35
 .208حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد، ص  -36
 . دار الشروق، القاهرة. 1م(. الدراسات النفسانية عند علماء املسلمني. ط 1993ه /1414ینظر: حممد عثمان جنايت، ) -37
 .30-27الفجر، اآلیة:  -38
 .2القيامة، اآلیة:  -39
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